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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131803-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych
2019/S 057-131803
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B
Szczecin
71-615
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fornal
E-mail: monika.fornal@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla OT KOWR w Szczecinie”.
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.5.2019.
Numer referencyjny: SZC.WOP.260.5.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
64210000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej (analogowej i
cyfrowej ISDN) wraz z dostarczeniem łączy cyfrowych i analogowych niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia oraz ich uruchomieniem w budynkach administracyjno-biurowych Zamawiającego mieszczących
się w następujących lokalizacjach:
1) OT KOWR w Szczecinie ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin,
2) Sekcja Zamiejscowa w Nowogardzie Biuro Terenowe w Gryficach ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice,
3) Sekcja Zamiejscowa w Nowogardzie ul. Górna 3, 72-200 Nowogard,
4) Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Bema 30, 73-150 Łobez,
5) Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie Biuro Terenowe w Reczu ul. Srebrna 22, 73-210 Reczl
6) Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie ul. Czarnieckiego16, 73-110 Stargardl
7) Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95 74-200 Pyrzycel
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
1) Zadanie częściowe A dotyczy lokalizacji znajdujacych się w m. Szczecin, Gryfica, Nowogard, Łobez, Recz i
Stragard
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000
64210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren województwa zachodniopomorskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Zadanie częściowe A dotyczy następujących lokalizacji:
a) OT KOWR w Szczecinie ul. Matejki 6B,71-615 Szczecin
b) Sekcja Zamiejscowa w Nowogardzie Biuro Terenowe w Gryficach ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice,
c) Sekcja Zamiejscowa w Nowogardzie ul. Górna 3, 72-200 Nowogard,
d) Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Bema 30, 73-150 Łobez,
e) Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie Biuro Terenowe w Reczu ul. Srebrna 22, 73-210 Recz,
f) Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie ul. Czarnieckiego16, 73-110 Stargard.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - Zadanie częściowe A – 609,00 PLN (słownie: sześćset
dziewięć złotych)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
1) Zadanie częściowe A dotyczy lokalizacji znajdujacych się w m. Pyrzyce
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000
64210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miejscowosci pyrzyce

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Zadanie częściowe B dotyczy następujących lokalizacji: Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach Ul. Warszawska
95 74-200 Pyrzyce

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - Zadanie częściowe B – 524,00 PLN (słownie: pięćset
dwadzieścia cztery złote)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania
gospodarczej działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.7.2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 poz. 1907 z późn. zm.), tj. jest wpisany do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania gospodarczej
działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. z 2017 poz. 1907 z późn. zm.), poprzez złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują: przez
okres co najmniej 12 miesięcy co najmniej 2 usługi telekomunikacyjne w zakresie świadczenia usługi telefonii
stacjonarnej o wartości min. 35.000 PLN brutto każda.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
zostały wykonane: przez okres co najmniej 12 miesięcy co najmniej 2 usługi telekomunikacyjne w zakresie
świadczenia usługi telefonii stacjonarnej o wartości min. 35.000 PLN brutto każda - załącznik nr 4 do SIWZ,
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b) załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Okreslone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiacych załacznik do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia publicznego - szczegółowe wyjaśnienia w dokumentacji
postępowania

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Matejki 6 B, 71-615 Szczecin w
pokoju nr 10 parter – sala konferencyjna
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej i oferenci.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamowień Publicznych
Warszawa
ul. Postępu 17A
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2019
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